COMUNICAT DE PRESĂ

OMNIASIG – PREMIATĂ PENTRU FLEXIBILITATE ÎN NEGOCIERI

Bucureşti, 23 noiembrie 2007
OMNIASIG a primit premiul pentru “Flexibilitate în negocieri şi ofertare”, în cadrul Galei Premiilor
UNSICAR (Uniunea Naţională a Societăţilor de Intermediere şi Consultanţă în Asigurări din
România), ediţia a V-a, desfăşurată pe 21 noiembrie 2007. OMNIASIG a primit acest premiu
pentru “deschiderea şi maleabilitatea în negocierea contractelor, acceptarea cu profesionalism a
unor modificări şi clauze cerute de client în baza programelor complete de management al riscului,
prezentate de brokeri”. Premiul a fost înmânat de către domnul Bogdan Andriescu, Preşedinte
UNSICAR, domnului Bogdan Tudor, Subscriitor Şef OMNIASIG.
De asemenea, în cadrul Galei, OMNIASIG a fost nominalizată şi la celelalte două categorii de
premii acordate de UNSICAR pentru companiile de asigurare non-life: “Fair play în relaţia cu
brokerii” şi “Calitatea şi promptitudinea serviciilor”.
La eveniment au participat reprezentanţii tuturor brokerilor membri UNSICAR, precum şi ai
companiilor de asigurări care lucrează cu brokerii.
OMNIASIG primeşte acest premiu pentru a patra oară în ultimii cinci ani, ca recunoaştere a unei
munci desfăşurate cu pasiune, inventivitate şi profesionalism de către subscriitorii companiei, într-o
piaţă aflată în plină dezvoltare şi într-un mediu concurenţial dificil. Este onorant faptul că acest
premiu a fost atribuit de către UNSICAR, un arbitru exigent şi profesionist. Acest premiu este
răsplata pentru încă un an de muncă şi evoluţie profesională a subscriitorilor din OMNIASIG,
respectiv direcţiile tehnice din sediul central şi nucleele de subscriitori formate la nivelul
sucursalelor.
OMNIASIG este prezentă pe piaţa asigurărilor din România de 12 ani. Din 2005, compania a
devenit membră a Vienna Insurance Group, alături de OMNIASIG Asigurări de Viaţă, Unita şi
Agras, dovedind astfel că se poate ridica la standardele internaţionale ale grupului austriac, unul
dintre liderii de pe piaţa asigurărilor din Europa Centrală şi de Est. În prezent, OMNIASIG este pe
locul II în România, având o cotă de piaţă de 12,71% pe piaţa asigurărilor non-viaţă. Vienna
Insurance Group, prin toate companiile deţinute, este pe primul loc pe piaţa asigurărilor non-viaţă
din România, cu o cotă de piaţă de 20,7%. La sfârşitul lunii septembrie a acestui an, valoarea
încasărilor OMNIASIG s-a ridicat la 617,8 milioane RON, reprezentând o creştere de 68% faţă de
aceeaşi perioadă a anului precedent. Pentru sfârşitul acestui an, estimăm că vom atinge un prag al
subscrierilor de 800 milioane RON.
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Vienna Insurance Group este grupul austriac de asigurări, lider pe piaţa din Europa Centrală şi de
Est. Printre ceilalţi competitori internaţionali, Vienna Insurance Group este unul dintre liderii de
piaţă. În afara pieţei din Austria, Vienna Insurance Group funcţionează (prin subsidiare) în Albania,
Belarus, Bulgaria, Croaţia, Cehia, Georgia, Germania, Ungaria, Liechtenstein, Macedonia, Polonia,
România, Rusia, Serbia, Slovacia, Turcia şi Ucraina. Sunt menţinute sucursale VIG în Italia şi
Slovenia.
Pe lângă WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, Vienna Insurance
Group mai include în Austria şi Donau Versicherung şi Bank Austria Creditanstalt Versicherung.
De asemenea, grupul mai are în proprietate şi Wüstenrot Versicherung si Sparkassen
Versicherung.
Vienna Insurance Group este unul dintre liderii de piaţă în Austria, Cehia, Slovacia, România,
Bulgaria, Albania şi Georgia.
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